
 اللوائح والضوابط :

 

     : أوال ●
 .يبحجٗا أطبٛع نٌ ٚاحذ٠ َظأي١ تطشح -

 .املظا٥ٌ جذٍٚ يف إلدساجٗا جملُٛع١ َششيف ألحذ ٜكذَٗا يبحجٗا َظأي١ يذٜ٘ األعضا٤ َٔ أحذ نإ ٚإرا -

 ميذد يبحجٗا أطبٛع َٔ أنجش املظأي١ احتاجت ٚإرا,  تفاعٌ عذّ ٚجذ إرا ايٛاحذ األطبٛع يف َظأي١ َٔ أنجش تطشح قذ -

 .األمس٢ اهلذف ٖٛ ٖزا ألٕ ْٗا١ٝ٥؛ يٓتٝج١ فٝٗا ٜتٛصٌ حت٢ َٛعذٖا

 .اجملُٛع١ ع٢ً املششفني يتكذٜش خيضع ريو ٚنٌ

 :ثانيا ●
 َع بٝٓ٘ قٍٛ ي٘ تشجح ٚإٕ قا٥ً٘, إىل قٍٛ نٌ عضٚ َع,  ٚاحذ٠ سطاي١ يف املظأي١ يف جيذٙ َا جبُع ايعضٛ ايباحح  ٜكّٛ -

 .سجحاْ٘ َظٛغات

 .  ِ بعذ ريو تتِ املٓاقش١ إٕ نإ مث١ َٓاقش١ث -

 :ثالثا ●
ٌّ ٚ , ٜظٗٛ ٚ ايٓكص, ٜعرتٜ٘ اإلْظإ -  ٚحظب ٚقتٗا يف ايششٚط بعض صٜاد٠ املششفٕٛ سأ٣ َا فُت٢ طبحاْ٘, ٜظٗٛ ال َٔ ج

 .ريو هلِ ٜهٕٛ املصًح١؛ ٚ احلاج١

 

 :رابعا ●
 :ٖٞ  اجملُٛع١ ٖزٙ إْشا٤ أٖذافإٕ  

 فشطٛخ يًُع١ًَٛ, تجبٝتا ٚأشذٖا ايعًِ طًب طشم أجنح َٔ املظا٥ٌ فبحح ايع١ًُٝ, املظا٥ٌ حبح ع٢ً ايعًِ طايب عتٝادا -

 إٔ غري َٔ فٝٗا قٌٝ َٚا املظأي١ تأتٝ٘ َٔ نشطٛخ يٝع ٚدساطتٗا ٚأديتٗا األقٛاٍ ٚمجع بايبحح ٜكّٛ َٔ عٓذ املع١ًَٛ

 .ٜبحجٗا

 صَالؤٙ إيٝ٘ تٛصٌ مما عضٛ نٌ ٜظتفٝذ إٔ -

 اجملُٛع١ هلزٙ ايذع٠ٛ سطاي١ يف بٝٓاٖا اييت ذٚاملكاص األٖذاف َٔ ريو ٚغري -

 

 ٚ ايتعصب ْٚبز ايطٝب١, ٚايه١ًُ املظاحم١, ٚسٚح ايعاي١ٝ, ٚاآلداب باألخالم األعضا٤ ًٜتضّ ٚاملكاصذ األٖذاف ع٢ً بٓا٤ٚ         

 .اجملُٛع١ ٖزٙ يف َٚشاسنتِٗ حبجِٗ طٛاٍ ٚاملكاصذ األٖذاف ٖزٙ حضشٕٚتٜظ

 

١ّٝ ٚإخالصٗا هلل عض ٚجٌ يف نٌ حشف تهتب٘ ٚتٓكً٘؛ ) َٔ طًو طشّٜك                  اٚ ْزنشى أخٞ املباسى باطتحضاس ايٓ

ٚطٝهٕٛ عًُو بإرٕ اهلل َٔ  زٙ اجملُٛع١ طشٜكا َٔ ايطشم , ( ٚ حنظب ٖ طٌٗ اهلل ي٘ ب٘ طشّٜل إىل اجل١ٓ ًٜتُع فٝ٘ عًُا

 .ٚصذق١ّ جاس١ّٜ أٜضا بإرٕ اهلل  ايعٌُ ايصاحل ايزٟ ٜٓتفع ب٘ ,

 

َٞ ايَِّتٞ َُٜكُٛيٛا يِِّعَباِدٟ َُٚقٌ } ِٖ ُٔ َّ  َأِحَظ َٕ ِإ َِٝطا ِِ ََٜٓضُغ ايشَّ ُٗ َٓ ِٝ َّ  َب َٕ ِإ َِٝطا َٕ ايشَّ ِٕ َنا ًِِإَْظا ِّا ِي ّٓا َعُذ  { َُِّبٝ

 
 

 رشاا اإل


